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 :نورشانلا

 بو دحمل كوي دربيدل ناّممل ةّبنكم
 ولراهه وروُبفال توريَب



 كلت تناك . وُيثوُك فّسوُي هع ريِينرَف ري ِرْكَسَع ,سدنهم يَدَي لَع

 ل 0 مقذلا ة

 نيفيرت دراشتترو كودْرَم مايل و ٍلائمَأ نِم َنوُعَرتْلا َن
 .ةيراختلا تاكرشا ريوطتي

 قي راخبلا «وينوكو يكرم ياي 3



 يف ْمتْخَتلمت تّراصو اًماه اًمَقَت تّرَرْحأ دَك ُهْي 0

 ْتَدَحأ ينلا ةيِراَخُبلا َتابكْرَلا تقال ٍَوآلا َكْلَي ىلاوَح ينو

 ,تاراطقلا تاكرش ىَدَلو ,لوُبُحلا اهّرجت يتلا



 ,نيأبلا ىلإ ٍراَخبلا َّنِم

 ٌرْهَظ ١885 ماع يفكْئأَذ 1

 كي ٍرْحتِل ٌمدختن

 سام ميج ىلع كرا اذه

 ىلَع ار نفت ٍةَطاسَب

 00 ا هم 000 2
 تّرشتنا ام َناَعْرَس يذلا رلْسيِو ِكرَحُمِب اًمامِيْهَأ يِدْبَت ىرخا ٌراطقا َتاَدَب

 .اكيرمأ يف اًريِحأو ءاسنرف يف هتان

 .نيؤقبلاب اد بكرم لأ 4



 اسْنَرَف يف ٌةَديِدَج تاريوطت

 ,وشاقوأو دراجاب اسمه نا
 اّمأ .ةصاخلا اههميياصت عصب 1881 ماع اًاَدَي

 ٍةئاوُطنسألا يداحألا ٍلرألا دِكرَحُمب َلدبتْسا
 ناك دييبجلا كلا يفو . (9

 ادبلا يف رَلمْيو رحم عْئصُب د

 ٍهِحيِمْصَت ّقفَو ٌعنصلا عَبات ذقف

 اًجراد كلذ يِقَبو ٠
 .ةّييوروألا ةراقلا يف ٌةصاخو . 9 4 0 0

 بكرم مف اير وُد زلراشت هلم ْتْيَح اكيرمأ ىلإ ُهَق
 . 1814 ماع زنيج دوُولْيا ُد

 ذيل كرا َدَجَو مُث

 ب ىّرْخأو ( دعقملا تخت ) ل



 ٍتاراّيَسِل قابس لَو
 5 ا م0 م فو عا 0 ّ 5 0

 ىَرَج اسك راسل تاناكمإب َنوُرمَي اكيرئأو ةبوروألا ةراقلا يف "سال َْدَ

 بسلا ُروُدَتاَمَدنِعف

 .ةَرايسلا يَتلَجَع

 أ ,1846 ماع ىلاوَحو

 وجيب و دراهابو رلمُيِدو زب ابشلا ( تاليدوُم) ٍةَرِرْطَ
 ١ ا

 اك تقلا اذه ىلاوَسو كيم ينو .ابوروأ يف
 اغلا ٍرخاوأ يفو . صاخلا ِهِميِْصَت

 0201 ّيِهو َةقاسَلا تَمَطَق ْذإ روُسافولو دزاجماب ٍذارِط ْن

 ُربتعت ال اًُرو ٍةعاسلا يف ارتموليك ١0 ىلاوَح اليوم ملَبِدَع
 هْريَمَت يتلا لامي الا قو ٍةَاتْلا ىَدَم ن

 ةعاس 4 يف اًتِوُيِك

 ايكو قاف ٌةَعْرُس هذه
 . لوألا

 وُدروُي- سيراب قابس 1



 2 دعاس
 0 لا ملَعلا

 ادخألا وله لالخ ايْناطيِرب ن

 3 مني يذلا عد 14378 ماع َرَدَّص يذلا يبآلا لقنلا

 تحت حّرْرت اكيرماو اًبوروا يف تّرَج يتلا

 ٍتارايسلا قابيم نإ

 .تاراّيَشلا خيرات يف مالا مْرَلا كلذ ىَرْكِذ

 * اَيِلْقَت لاري ام  نياربو ند نيب قابتسلا 15



 ٍتاكِرَحُمْلِل امْيَصُم ناك يِذَلا ءرّكسيثنال .ف َسّسأف

 ىلإ يرتنفوُك يف تاجاَردلِل رين ُدَكرَع لوو .تاراّيسلا عْنُصِل

 لالا ٍتاراّيسلا

 . ووَبلا ىلإ اًمِئاق اهُمَظْمُم

 سلا ,حالصإل اًضاخ (اَبآرِم) ابارك َمتَتفآو

 يسلك زارط ْنِم َةَرايَس لو قرني نينموأ تربه 1



 ,حاجْنلا ىلإ ُهَقيِرَط ْقُثَي دروُق

 رم لأ ٍناَعْتْصَي سيرومو
 0844 ماع نسف . تاراّيسلا .جاتنإب أَدَبْدَق اكيِرْمأ يف دروُم يرنه ناك ءامهجاتنإ

 ورمل قف ُهنِكلو .دروُف يرذه ٌدَكرَش 15١١ ماع َسّسأف . هْيِعاسَم دروُف دَواع مث

 15.7 ماع فلا

 ام يف ُِجْدُم حاج اذهو .ٍةَّسلا يف ِةَراّي

 ةروف تاراينس ككاو

 !”ةرايسلا هذه ترهظ . « كّنتلا

 قّراقلا َرْبَع يِراِيَخالا قابّنسلا يف 1105 ماع 1 جّدوُمنلا راف دقو .1571 ماع
0 1 

 .رتمولبك 0٠١ ىلَع ديزت ةتفاسمو يبو روالا

 و اهلي يذلا ِرْدَقلا يمس عْنْصِل َنيِعاسلا لو دروُف يرنه ناك
 ( اًينيلرتنمإ انج 1٠ ةبارُق يأ ) اًرالوُد 10٠ 1 ليدوملا سيم ناك دف . بشل دارفأ

 .اطَقَف

 7 زارط نم ةَروُهدْلا دْوُف ٌةَراَيَس 18



 ممق
 ٌعيِرَس عسوت

 َمَلَي ١٠١9 ماعلا يفو . ىلوألا اًهتاوَنَس يف اًدج اًعيرَس اًوُمْن َتاراَّيّسلا ةَعانيص تمن

 نم ْمُهفْصِن ٠١, ىلإ ُدَدعلا اذه ََقَْا .ماعب َكِلذ َدْعَبَو .؟1١ َتاراّيّسلا يهزاص ُدَدَع

 وروي - سيراب قابيسف . تار ايس نيقايرم ةئراقم ىدل الج كلذ وديمو . تاكرشأ ةردق
 ا
 تّراف 6 ماع َمِيِقا يذلا

 ل

 . ةَعاَسلا يف تارتيولبك ٠١4 اهّلدَُم ةرسب اًناصح ٠١ اهِكٌرحُم ةرْذق ةَراَيس اًرتموليك

 51 اًنَُم ٍةَعْرَسي ,ةتيصخأ غ ارح ةَرْدك

 ه٠ ٌةققاسَم يقابيس يف ْتّزاف دقق ماوْغأ 5 َكِلَذ َدْمَب اَّمأ

 ١9.5 ًالبم ١١ ىلع ٌةَعْرُشلا َد سبا ايناطيرب ىف سلا نوتات اك
 31 5 م 2

 قرطلا ىلَع اراب

 يرَس ٍةعّطاقُم يف .قابّسسلِل ص اخ ُقيِرَط قي . ٍةنَسي ريببا
 َةَريِبْلا تاسفانملا َنِم اًدَدَع سدالكورب يمس يذلا ٌقيِرطلا اذه َدهمشو ١.

 .ةّياعلا قابسلا تاراّي



 سْيوُر - زلوُر ةكرش

 .161/ماعْورُم لأدب ميم ْدَق تاراَيَسلاو تاكرمما

 ريغص تارايس عنصي سيور يره ناك .ماوعا ةثالثب

 ف ويلا ىنَح امي لاري ال يذلا ,عننصلا وراه عب
 لاول نو . مقالا يف تارا م

 انثي



 ىلوألا ١9181914

 جلا بيلاسألا برج يف بس ناكو ءدروُق يره َماق

 تّناكو , تاراَيسلا تاكرحم ْنِم

 . يناطيربلا سيجا ني اطبا

 . اهيْفَت َةراَيَسلا ميت يف ُرَكْذ ٌمُدَقَت لحي ْمّلو ٍبْرَلا بسك ىلع

 ىلوألا ٍةيكاعلا ٍبْرَخلا نم هبا 34



 ةَريِفَصلا و رايَسلا هنالو

 اجبار وتارايلا ةعانيص

2 00 0 . 

 .امألا .جاجّرلا .حْوَل ىلع ةَبابذلا » َنِم َنوُرَسْتُي ع 0
 ٌةيَم نيرِخاَسلا ُدَحَأ لاقو .مُهَمامأ قيرطلا ىلع

 ةقتس  نيسوأ ايس 5



 تفيوسو نيبو ونيالكو توكلاك لِ ُءامسَأ ْتَفَْحآ اذّكهو . رَبْكَأ تاكرش يف تاكرشلا

 امن ُدْدَباميف انصَبصأو ناسليه ةَكرَش رب ُةَكرَش تَرَ
 , ستور تاكر

 يس ٍلْوُأ يف ُهسْفت ٍرْوَتملا وبلا ميم
 .318138 ماع سيروُم ِتاراَيَس ِءاَرْجَأ نم ربْمَك فيالك اهَعْنَج (0.6.)

 ٍزوُبلا ةَرْوَتْلا- 38<



 ٌَعِئارلا يلتني تاراّيَس
 قبطي ةلئشبل جاتنإ ناك امني

 اهُرَتكأ لازَيال ,قابسلا تاراَيس
 ال زدئالكورب ْقيِرَط َدهَش دقو . ةَيِضاِيرلا ِتاراَّيَسلا له

 نا ل قابلا نع

 طيري تلانو . ١138و 1913 ,ل918 ,ككاال لكاأ

 .تاراّيّسلا تاقابيم

 ِدَقَف .٠ روابسلا ب ف نإ ل ٍرَمْكأ َدْمَب 3 ص ثراصِتنأ ًءاج دقو

 نامول يف .قئسلا بصق رحت يلتنب تاراّيس ىتخإ انو



 ٍةيِهاقّرلا َنِم ٍديِزَم وُحَت

 , سلا تاق نم ةياقولاو ةَحاَرلا نم ديلا يوُنَي اراص َسانلا ْنِكَل

 علمت نأ ندي افَحأ داوم نَع نُحب نوُيِعاتملا َدَحأ كلذ
 لامن ةلانسملا وه ٍلوُلَح َدَحَأ نكد

 اذ



 مينا يفو ةعرشلا يق
 مسارب هَدِع تاّينيئالثلا لالخ ريشا مضت ىلع أَرَط

 اينينالا لكايملا َتْلَح رطوُمْنضَلا ٍديِدَملا حيئافص نم ٍةعوُبصَلا
 و ةَرارخلا  عاعتشا ٌداهج ىقتخأو . 0

 رايس قرصلأ اً رلْخَولا َن

 باعلي

 ةراثإ تازاجضإلا ُرَمْكَأو

 يل . ك ُهَقَفَح يِذَلا وه 117' ماع ,ضْألا ىلع ِةعْرْشلل 'ييابقلا مهلا ناك ْدَقَ

 يف ارت وليك /4- ىلإ 14160 ماع ليماك موُكلام هب مترف ٍةَعاسلا يف اني رك 15( ردك

 0880 ماع ليماك َىّقَحو . 1917 ماع ٍةعاّسلا يف اقولك 7٠١ ىلإ فيرْغييو .ةَعاسلا

 ٍةعاَسلا يف رت وليك 011 ىلإ مهلا اذه نوتسيا جروج مقر ٍةعانسلا يف ارتب 44٠ ةَعْرُس
 طلسم ماع

 ةغاتسلا يف اتوب غ١ ةَعْس هيف قْفَح ىتلا «دريب وأب يَا عم لبماك موكلام 204



 ١40١959 ُةَيِناَعلا ُةيكاعلا ْبْرَخلا

 اَهَمَطْنَن نأ عيطتستال يلا لوقا رعت نأ ذأ ةرعولا يضارألا ىلَع ُرْيْسلا اًبِْكَنُيو

 مر

 ٍةّياعلا ِبْرَخلا يف ْتَرَهَظ يتلا « بيجو ٌةَراَيَس 1



 ِبْرَملا َدْعَي ام لِكاشُم

 يف اهرَْد ,لياكي .ٍةبعصلا سيلا ٍبْرحلا ماو َلالِخ َتاراّيسلا ٌةعانيص ْتَماق

 تايالولا يف 0

 .هتاقالطنأ ىتمإ يف اًتموُليِك +40 َةَعْرُس ًالْمِن ديد دقو .ودجتملا

 صضألا ىلع ٍةَعْرشِل اديِدَج انقر لْجَسُي ابُك نوج انو



 دالبلا َءاَحْنَأ ب رت تارايس

 ٍؤاقثإلل ٌعَرْمت رقوُردن



 جاتنإلا نحت تاقباسما

 ب يلع رم كوت نأ دان
 ٍةعْرُلاو ٍةبافِكلا ىلع اًضِنأ اًرَكَرم 0 0 سيخ

 يم تاقابيس ٍدَحَأ يف ُديشاح قالطنأ 17



00 

4 

 ةَريِغَصلا ِتاراّيّسلا ٌرَصَع

 ةئواعلا ٍتاراسلا تاليووُم يف اًرّيَْت اًضْأ تانيا تدهش

 00 7 ءاّيِلاغ ل اك 5 5

 1 كا ءف( ا

 ٠١١١ رّفيام سيروُم ةَراَيَس



 عفدلا تاكرُ نم ٌةَديِدج ٌغاونأ

 يف رنيذعي ةَسَفان 1 .ةصانلا َتارايّسلا يف نيزغبلا م 0 دوقوي : (رالوسلا ) ليوأ زاغلا 0

 رقد ني الذب الا تلا ل د
 اب معفّدلل اهبٍراجت ةلصاوُم ٍتاراَيسلا _عْفَل نك ٍةَئَتلا تاكرمتاب عفدلِل اهات دل

 . تارئاطلا

 رئاعلا 4ك



 ٌتاعوُمْجَتاَو تائيَهاو تاكرّشلا

 0 ٍةَعوُمَجبا

 0: ا 18
 يإ- راوكاج زارط نِم ىترخأو ستروبس رلمنب

// 



 .نآلا يِراَخُبلا ل رعاك اًروُجْهَم ٍزارْطلا

 ةَراَيْسلا ليغ يف اًيعوُبسأ 3 ا
 .ةَرواَجْما تاباغلاو ءىطاونشلاو فايزألا ىلإ راسا يف تاهّرنلاب 3 3 5 0000 5 2

 ِداَوُرلا َكِيَلوأ ىَر

 . عْئاَرلا زاجإلا اذه ميتا

 سيور زورو رثيام ينيم ِتاراّيسلا .لاع يف نا



 رقارييخالا ُكَرح

 ثيِدَحلا يلِخاَدلا



 : 1 2000 فض 1 د د ع
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